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 . قسم القانون الدولي   /د  جامعة بغدا   / القانونفي كلية مساعد ستاذ أ  ❖

 . 2019رئيس فرع القانون الدولي / كلية القانون / جامعة بغداد منذ  ❖

 . 2016مسؤول شعبة ضمان الجودة وتقييم األداء في كلية القانون/ جامعة بغداد منذ  ❖

في  ❖ )   منتدى  عضو  الثقافي  للتراث   Forum UNESCO-Université etاليونكسو 

Patrimoine  ((FUUP )   2012منذ . 

 . 2005العمل بالتحقيق في المحاكم الجنائية في عام  ❖

 . 2005إلى  2003العمل في وزراة العمل والشؤون األجتماعية منذ  ❖

 

 

 

 

 

 المؤلفات •

 الرسائل

ن   رجامعة اوفي،  ـ اطروحة دكتوراه    النهج المحلية والدولية  ،  العراقيقانون التراث الثقافي  ـ    1

فيران    ،الفرنسية   ،  (Université d’Auvergne Clermont-Ferrand 1)      ،1كليرمونت 

 .  2013ـ 2012

 

 الكتب

مكتبة السيسبان ـ الوزيرية ـ العراق،  ية حقوق االنسان ـ  دور المنظمات الدولية في حما    ـ3

 . 2016بغداد ـ 

بغداد ،    ، العراق ـ    1للكتاب ألجامعي ـ  ط  و قانون دولي للتراث ـ مكتب الهاشمي  ــ نح  2

2015. 

 التطور الوظيفي 

 

 النشاط العلمي

 

 المؤلفات والبحوث .1

2.  
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ـ النظام القانوني للتراث الثقافي في العراق  ـ مكتبة السيسبان ـ الوزيرية ـ العراق، بغداد ـ    1

2014. 

 

 البحوث •

 العربية  البحوث

 

: تطور ـ    14  الالمادية  إلى  المادية  الدولي من  القانون  الثقافي في  للتراث  الحماية  تحوالت 

القانون   كلية  ـ  والسياسية  القانونية  للعلوم  األنبار  جامعة  مجلة  في  منشور  بحث  ـ  مفاهيم 

 . 2019والعلوم السياسية ـ جامعة األنبار ـ المجلد التاسع ـ العدد الثاني ـ السنة 

ــ     ـ  13 الجدلية  العالقة  ــ  النووية  والطاقة  المستدامة  العلوم التنمية  منشور في مجلة  بحث 

ـ  السنة   والثالثون ـ العدد األول   الرابعالقانونية ـ كلية القانون ـ جامعة بغداد ـ المجلد   

2019. 

لية  الحماية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، بحث منشور في مجلة الحقوق ـ كـ    12

 السنة ـ    34ـ  33القانون ـ الجامعة المستنصرية ـ المجلد الخامس ـ السنة السابعة ـ العددان 

2018. 

الحروب الهجينة : تحدي جديد للقانون الدولي اإلنساني، بحث منشور في مجلة جامعة  ـ    11

جامعة األنبار ـ العدد  األنبار للعلوم القانونية والسياسية ـ كلية القانون والعلوم السياسية ـ  

 .2018الرابع عشر ـ السنة  

، بحث منشور في مجلة جامعة النهج التحولي للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي  ـ     10

األنبار للعلوم القانونية والسياسية ـ كلية القانون والعلوم السياسية ـ جامعة األنبار ـ المجلد 

 .2018األول ـ العدد التاسع ـ السنة 

بحث  ،  التكامل بين القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي اإلنساني في مكافحة األرهاب ـ    9

بغداد  جامعة  ـ  القانون  كلية  ـ  القانونية  العلوم  مجلة  في  ـ منشور  بالمؤتمر  خاص  عدد  ـ  

2017. 

بحث منشور في مجلة ـ اإلبادة الثقافية لالرشيف العراقي واليهودي والمسؤولية الدولية ـ     8

ال ـ المجلد   القانون ـ جامعة بغداد  ـ كلية  القانونية  ـ العدد األول   ثانيالعلوم  ـ   والثالثون 

 . 2017 الجزء الثاني، السنة
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تفاقية األمم ألمتحدة واألتفاقية العربية  أ،  طر القانونية ألدولية واألقليمية لمكافحة ألفساد األـ    7

بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ـ كلية القانون ـ  ـ     دراسة مقارنة  ـلمكافحة ألفساد  

 . 2016ـ  عدد خاص بالمؤتمر ـ جامعة بغداد 

بحث منشور في مجلة   ـ    ين في القانون الدولي والحلول المقترحةي إشكالية الالجيئين البيئـ    6

ن،  ، كلية القانون، جامعة الكوفة ـ العدد السابع والعشروالكوفة للعلوم القانونية والسياسية

 . 2016 التاسعة ـ  السنة

 بحث منشور في مجلةمسلحة ـ الفضاء االلكتروني  البعد الجديد الخامس في النزاعات الـ    5

 . 2016 ـ المجلد الثامن عشرـ العدد األول، السنة جامعة النهرين ـكلية الحقوق 

مبدأ الهدف العسكري في القانون الدولي االنساني، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية  ـ    4

 . 2016 ، السنةـ كلية القانون ـ جامعة بغداد ـ المجلد  الحادي  والثالثون ـ العدد األول

ي في القانون الدولي، بحث منشور في مجلة العلوم  المسوؤلية عن انتهاكات التراث الثقافـ    3

 . 2015 ، السنةالقانونية ـ كلية القانون ـ جامعة بغداد ـ المجلد  ثالثون ـ العدد الثاني

بأـ    2 المستهدف  بحث القتل  الدولي،  القانون  في  ـ  المسيرة  الطائرات  ـ  الروبوتات  ستخدام 

ن ـ جامعة بغداد ـ المجلد التاسع والعشرون ـ  منشور في مجلة العلوم القانونية ـ كلية القانو 

 . 2014، السنة العدد االول 

كلية ـ    المقاومة واالرهاب في الشريعة والقانون ـ بحث منشور في مجلة العلوم القانونيةـ    1

 . 2009   ، السنة ، المجلد الرابع والعشرون القانون ـ جامعة بغداد 

 

 البحوث االجنبية 

1. LA PROTECTION INTERNATIONALE DU PATRIMOINE CULTUREL EN 

CAS DE CONFLIT ARMÉ    

المج ـ  بغداد  ـ جامعة  القانون  كلية  ـ  القانونية  العلوم  في مجلة  ـ  منشور  والعشرون  التاسع  لد 

 .2014 العدد الثاني

2. Role of the international community in the fight against the illicit 

trafficking of cultural property (The case of Iraq), Elmofakir 

Review, Law and Political Science Faculty , University of Biskra- 

Algeria, Volume 15 - N° 1, 2020. 
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 المؤتمرات  •

القانون  ـ    2 لفرع  العلمي  المؤتمر  في  ـ  المشاركة  بغداد  جامعة  ـ  القانون  كلية  في  الدولي 

بتاريخ   الدولية(  الجنائية  العدالة  خالل  من  اإلنساني  الدولي  القانون  تعزيز   ( بـ  الموسوم 

الدولي   11/2016/ 29 والقانون  الجنائي  الدولي  القانون  بين  )التكامل  الموسوم  بالبحث 

 اإلنساني في مكافحة األرهاب(.

السياسات الفضلى لمنع  )المشاركة في المؤتمر العلمي الثامن لهيئة النزاهة المعنون بـ  ـ    1

ومكافحته  )  02/2016/ 10بتاريخ  (،  الفساد  الموسوم  بالبحث  ألدولية األ  ،  القانونية  طر 

ألفساد  ألفساد  أ ،  واألقليمية لمكافحة  دراسة   ـ تفاقية األمم ألمتحدة واألتفاقية العربية لمكافحة 

 .  (ـ  ةمقارن

 

 الندوات •

بتاريخ     ـ  4 بغداد  جامعة  ـ  القانون  كلية  في  ندوة  )  22019/ 3/ 11عقد  الحروب بعنوان 

 ( . الهجينة في القانون الدولي اإلنساني

بعنوان )اللجوء البيئي في    2017/ 5/ 15عقد ندوة في كلية القانون ـ جامعة بغداد بتاريخ    ـ3

 القانون الدولي( . 

بعنوان )مكافحة الفساد   2016/ 6/10كلية القانون ـ جامعة بغداد بتاريخ  عقد ندوة في  ـ     2

 في ضوء التشريعات الدولية واإلقليمية(. 

بعنوان )حروب الفضاء   2016/ 4/ 7عقد ندوة في كلية القانون ـ جامعة بغداد بتاريخ   ـ     1

 اإللكترونية ( .

 

 

 

 

 

 

 المؤتمرات والندوات . 2
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 الدراسات العليا  الدراسات األولية السنة

 القانون الدولي للبيئة/ مرحلة ثانية؛  2014ـ 2013

 القانون الدبلوماسي/مرحلة ثانية؛   

 تحقيق جنائي/مرحلة اولى.

 

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 قانون المنظمات الدولية /مرحلة رابعة ؛  2015ـ 2014

 القانون الدولي اإلنساني/ مرحلة ثالثة . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 قانون المنظمات الدولية / مرحلة رابعة؛ 2016ـ 2015

 القانون الدولي الخاص/ مرحلة رابعة؛  

 القانون الدبلوماسي/ مرحلة اولى. 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 قانون المنظمات الدولية / مرحلة رابعة؛ 2017ـ  2016

 القانون الدولي الخاص/ مرحلة رابعة؛  

 ؛ القانون الدبلوماسي/ مرحلة اولى

 . القانون الدولي للبيئة / مرحلة ثانية 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ 

  قانون المنظمات الدولية / مرحلة رابعة؛ 2018ـ  2017

 . القانون الدبلوماسي/ مرحلة اولى

 

اإلنساني/   الدولي  القانون 

 ؛ماجستيرالكورس األول /  

 / الجنائي  الدولي  القانون 

 الكورس الثاني / ماجستير. 

 

الدولية   والمؤسسات  االتفاقيات 

لمكافحة الفساد / الكورس الثاني 

 .الدبلوم /

اإلنساني/   القانون الدولي العام  / المرحلة الثالثة   2019ـ  2018 الدولي  القانون 

 ؛ماجستيرالكورس األول /  

 / الجنائي  الدولي  القانون 

 الكورس الثاني / ماجستير 

 . التدريس 3
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